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Slecht zicht op Rijksvastgoed  

Organisaties die onvoldoende zicht hebben op de waarde van hun vastgoed 

verkeren in goed gezelschap. Volgens de Algemene Rekenkamer geldt 

hetzelfde voor het Rijk.  lees verder 

Gezamenlijke actie liftkartel  

De gemeente Rotterdam overweegt in actie te komen tegen een liftkartel, 

eventueel samen met andere gemeenten. Corporaties hebben hun krachten 

al gebundeld en dienen gezamenlijk een claim in. lees verder 

Compacte scholenbouwwaaier  

Op 15 december j.l. is de Scholenbouwwaaier gepresenteerd, een eigentijds 

communicatiemiddel bij de bouw en verbouw van gebouwen voor kinderen. 

Bedoeld voor zowel gebruikers als opdrachtgevers. lees verder 

Zet in op interieur  

In de discussie over maatschappelijk vastgoed gaat het zelden om het 

interieur. Ten onrechte, vindt Irene Müller, ontwerper en docent 

interieurarchitectuur aan de HKU. In tijden dat we meer met minder moeten 

doen biedt het interieur interessante mogelijkheden. Ze breekt een lans 

voor een Programma van Ervaring. lees verder 

Netwerk rond bewonersbeheer  

Binnenkort start een netwerk rond  buurt-, club- en cultuurhuizen waarbij 

het beheer door ondernemende bewoners wordt gedaan. Er komt een 

handreiking "loslaten", een handreiking "oppakken" en een voucher voor 

organisaties die mee willen doen. Allemaal gericht op ondernemender 

(bewoners) beheer; één van de punten uit de Agenda Maatschappelijk 

Vastgoed 2012. lees verder 

Voorbeelden van herbestemming  

Steeds vaker krijgen historische panden zoals kloosters een nieuwe 

bestemming. Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg en het Nationaal 

Programma Herbestemmen zetten een aantal voorbeelden op een rij. 

Bouwstenen zoomt in op de MV-voorbeelden. lees verder 
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En verder...  

 gaan de drempelbedragen voor Europees aanbesteden omhoog; 

 kunnen gemeenten voor de berekening van de behoefte 

aan onderwijshuisvesting voor het primaire onderwijs, tegenwoordig de 

leerlinggegevens opvragen bij een landelijk infopunt; 

 heeft de PO-Raad een model waarmee schoolbesturen kunnen uitrekenen hoeveel 

geld gemeente van het Rijk ontvangen voor onderwijshuisvesting; 

 betalen ouders voor schone w.c.'s op school; 

 bevestigt oud-minister Donner de problemen met onderwijshuisvesting; 

 houdt een Arnhemse politicus in een filmpje een helder pleidooi voor 

een multifunctioneel sportpark; 

 hebben we diverse bouwstenen-filmpjes op de website verzameld; 

 was er in Amsterdam een bijeenkomst over zelfredzame burgers; 

 heeft woningcorporatie Maasdelta een inspirerend boekje uitgebracht over de "niet 

zelfredzame burger" met voorbeelden van maatschappelijk vastgoed op het snijvlak 

wonen, zorg, welzijn en onderwijs; 

 worden kunstenaars en kinderen de tijdelijke bewoners van leegstaande 

winkelpanden; 

 was er 2 december een ronde tafel gesprek met bibliotheekexperts over de 

toekomstige vastgoedvraag en 8 december een bijeenkomst over de 

landelijke benchmark; 

 staat de Agenda Maatschappelijk Vastgoed 2012 op de site en wordt nog hard 

gewerk aan de vertaling hiervan naar concrete activiteiten; 

 treft u meer landelijk en lokaal nieuws op de site van Bouwstenen; 
 wensen we u een fijne feestdagen. 

In de agenda  

 19 januari 2012; Masterclass Ondernemen in MFA's; 

 20 januari 2012; Voorzieningen, plannen of loslaten? (samen met KEI, gratis voor 

partners); 

 10 februari 2012; Accommodatiebeleid kleine gemeenten; 

 23 februari 2012; Masterclass Ondernemingsplan voor multifunctionele 

accommodaties; 

 2 april 2012, start 12 daagse opleiding bedrijfseconomische vastgoedsturing in de 

zorg; 

 en nog veel meer bijeenkomsten op de website van Bouwstenen. 

 

De activiteiten van Bouwstenen worden mede mogelijk gemaakt door Amersfoort, Amsterdam, ASRE, Almere, Amsterdam, 
Arnhem, Asset, bbn, BMC, BOA, Brabant Wonen, Breda, Deventer, Domijn, Enschede, Futura, Haarlem, 's Hertogenbosch, 
Hilversum, Houten, kbng, Kerkrade, Laagland, Leiden, Maasdelta, Maastricht, Ministerie BZK, Nijmegen, Oss, OZ+, Penta 
Rho, Portaal, RO groep, Twynstra Gudde, Qua Wonen, Rotterdam, Stadslander, SBO, Verlaat-Uden, Uden, Utrecht, 
Wagenbouw, Weller, Westland, Woon Friesland, Wijkplaats, Woonwaard, Ymere.  
 

Aanmelden kan hier. Afmelden of actief meedoen? Stuur een mail naar portal@bouwstenenvoorsociaal.nl 
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